Secretaria Geral

Ata
Ata da 5ª Reunião entre Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa e o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário –
Sinpaf, com a finalidade de estabelecer as bases para
negociação do ACT 2020-2021
Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2020, às 14 horas, reuniramse por meio de Webconferência, com a finalidade de estabelecer as
bases para negociação do ACT 2020-2021, o senhor ANTONIO
NILSON ROCHA, presidente da Comissão de Negociação do ACT
2020/2021 da Embrapa, e os senhores(as) WINA ELEANA LAGES
PEREIRA e RICARDO ANTONIO DE MORAIS BARBOSA, membros
da Comissão de negociação do ACT 2020/2021, e o senhor MARCUS
VINICIUS SIDORUK VIDAL, presidente do SINPAF, e os
senhores(as) ALEXANDRA WICKBOLDT HELLWIG, DIONE MELO
DA SILVA, ANTÔNIO APARECIDO GUEDES DE OLIVEIRA,
ADILSON F. MOTTA, JEAN KLEBER DE SOUSA SILVA, MÁRCIA
GEORGINE ROCHA, JOSÉ VICENTE MAGALHÃES, RAFAEL
GASTAL PORTO e o presidente da Seção Sindical do
CENARGEN NILSON ALVES CARRIJO, membros da Comissão
Nacional de Negociação do SINPAF. Iniciadas as negociações, o
SINPAF registra o repúdio à postura antissindical da Embrapa e de
assédio organizacional da Embrapa, tentando de todas as formas
dificultar a ação do sindicato, enviando documento cobrando salários
e encargos dos dirigentes liberados para atuação no SINPAF, em
flagrante descumprimento do estabelecido em ACT. Ainda, a
empresa está tentando despejar as seções sindicais das instalações
da Embrapa, espaço esse ocupado em harmonia desde a fundação
do SINPAF. Tais decisões, ao invés de calar e impedir a atuação,
fortalece e une ainda mais o Sinpaf para a luta em defesa dos
trabalhadores e trabalhadoras da Embrapa.Iniciadas as negociações,

o SINPAF registra o repúdio à postura antissindical da Embrapa,
tentando de todas as formas dificultar a ação do sindicato, enviando
documento cobrando salários e encargos dos dirigentes liberados
para atuação no SINPAF, em flagrante descumprimento do
estabelecido em ACT. Ainda, a empresa está tentando despejar as
seções sindicais das instalações da Embrapa, espaço esse ocupado
em harmonia desde a fundação do SINPAF. Tais decisões, ao invés
de calar e impedir nossa atuação, nos fortalece e nos une ainda mais
para a luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da Embrapa.
A Embrapa, com o devido respeito às colocações do
senhor presidente do sindicato, acredita não estar praticando nenhum
tipo de assédio ou ato antissindical. Acrescenta que a Diretoria, após
consultar órgãos superiores, obteve autorização e apresenta para fins
de fechamento de acordo proposta no sentido de não reajustar
salários, em virtude da Lei complementar nº 173, de 2020, e manter
os demais benefícios presentes no acordo vigente, apresentando tal
proposta para análise da Comissão de Negociação do Sindicato,
solicitando que seja levada aos empregados. O Sinpaf registra que
recepciona a proposta para análise da Comissão Nacional de
Negociação e solicita agendamento de reunião para a próxima
semana, para informar quanto à decisão de levar a proposta para
deliberação da categoria ou não após a devida análise, registrando
que necessitará do suporte da empresa para que tal consulta chegue
a todos os empregados, já que possui os contatos apenas dos
empregados sindicalizados. A Embrapa se coloca à disposição para
auxiliar no que for necessário e disponibilizará no SEI nº
21148.006000/2020-71 o texto proposto para o ACT 2020-2021 com
a maior brevidade possível. A próxima reunião fica marcada para
18/06/2020, às 14h horas. Nada mais havendo a tratar, assinam a
presente ata.
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